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 ماو یشک هعرق هنسحلا ضرق ياه قودنص همانساسا
یگناخ و یلیماف  

نآ رب مکاح طباوض و هناتسود و یگداوناخ ماو ياه قودنص نیناوق و طیارش  
 

 

 
 

 و نیناوق و همانساسا دیاب امتح دیشاب هتشاد ار یگداوناخ قودنص کی یزادنا هار دصق امش یتقو

 یاه مهافت ءوس و تافالتخا زا راک نیا .دیهدب هئارا اضعا همه هب و تبث قودنص نیا یارب یتاصخشم

 .دوش یم امش قودنص راک ساسا ندش دنمنوناق ثعاب و دنک یم یریگولج یلامتحا

 یزیچ ره مان نیا .دیریگب رظن رد ناتدوخ قودنص یارب مان کی هک منکیم داهنشیپ اصخش :قودنص مان

 .دنکیم نbعت ادتبا رد ور امش قودنص تیوه ،امش قودنص مان اساسا یلو دشاب دناوتیم

 هجرد لیماف یاضعا طقف الثم .دنوشب قودنص نیا وضع دنناوت یم یتاصخشم هچ اب یدارفا هچ :اضعا

 فرعم کی و دننک یم تفایرد ناموت نویلیم ۳ یالاب قوقح هک یدارفا ای ناراکمه طقف ای ود و کی

 … ای دنراد

 هچ … ای یگتفه ای هناهام دیاب مهس ره و دراد مهس دنچ قودنص نیا الک :قودنص یلک تاصخشم

 .دنک تخادرپ ار یغلبم

 .دوش یم تیریدم یصاخشا ای صخش هچ طسوت قودنص نیا :قودنص تیریدم
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 :یمومع و یصوصخ میرح

 قح اضعا :الثم دنرادن قح ای دنشاب هتشاد تاعالطا یدراوم هچ هب عجار دنراد قح اضعا •

 .دنشاب هتشاد ار اضعا ریاس کت کت یصخش تاصخشم دنراد

 ریدم زا ار قودنص هب طوبرم یکناب یاه تفایرد و زیراو مامت تنیرپ هک دنراد قح اضعا •

 .)دراد یگتسب ناتدوخ هب الماک نیناوق نیا( دننک بلط قودنص

 .دراد یگتسب امش تیریدم هوحن و امش هب هک یرگید بلطم ره ای •

 :یشک هعرق ماجنا طیارش

 .دوشیم رازگرب ییاه خیرات هچ رد اه یشک هعرق •

 یدارفا طقف ای دنا هتفرگن ماو هک ییاضعا مامت( دننک یم تکرش یشک هعرق رد یدارفا هچ •

 )... ای دنرادن یراکهدب هک

 و دنوش یم عمج ناکم کی رد اضعا همه الثم دوش یم ماجنا یتروص هچ هب یشک هعرق •

 نوریب مسا کی رفن کی طسوت و دنزیریم هسیک ای قودنص کی رد ار دوخ یماسا ای اهدک

 .دوش یم ماجنا کیتاموتا تروص هب رتویپماک طسوت یشک هعرق هکنیا ای دوش یم هدیشک

      .هتشاذگ کارتشا هب یعامتجا هکبش رد و مینکیم یرادربملیف اه یشک هعرق زا هکنیا ای •

 .دوش یلامتحا یاه مهافت ءوس عفر ثعاب هک یرگید دروم ره ای میراذگ یم

 یلکش هچ هب … ای سا ما سا ییاریذپ یاه هنیزه ای یرادباسح و تیریدم راک همحزلا قح :همحزلا قح

 .دوش یم نیمات

 :یگداوناخ ماو یاه قودنص صاخ طیارش

 .دتفا یم وا یارب یقافتا هچ درکن تخادرپ ار دوخ طسق عقوم هب یسک رگا •

 … ای دادن سپ ار لوپ و تفرگ ماو یصخش •

 .دوش یم ذخا اهنآ زا ییاه تنامض هچ دارفا هب ماو نداد یارب •

 هچ رد و تسوا هدهع هب تیلوئسم و دشاب هیقب لاوما نماض دیاب ییاه تلاح هچ رد ریدم •

 .درادن یتیلوئسم یتلاح

 هعرق رد و دنکن تخادرپ طسق رگید و دشابن قودنص همادا رد رگید هک تساوخ یسک رگا •

 لاح هب ات هک ار یلوپ تروص هچ هب و دتفا یم وا یارب یقافتا هچ دنکن تکرش اه یشک

 .دریگ یم سپ هنوگچ هدرک تخادرپ
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 .یطیارش هچ اب و ریخ ای تسا نکمم نارگید هب مهس یراذگاو ناکما ایآ هکنیا ای •

 هدننک کمک یلامتحا یاه مهافت ءوس عفر و قودنص راک موادت رد دناوتیم یلک تروص هب الاب دراوم

 دشاب یم هدنسیون نهذ رد رضاح لاح رد هک دوب مزال دراوم زا یدادعت طقف نیا هتبلا دص و هتبلا .دشاب

 .دینک رکف اهنآ هب دیاب ناتدوخ امش هک تسه مه یرگید دراوم امتح

 دیابن هک دینک هجوت هتکن نیا هب ،قودنص یارب راک نوناق و همانساسا کی هیهت زا لبق لک رد یلو

 ندوب ینالوط . دوش نایب نآ رد یدربراک و فافش الماک تایلک امتح یلو دشاب ینالوط امش همانساسا

 لماک و فافش و هصالخ .دنکیم مک اضعا طسوت ار نآ لماک ندناوخ و مهف سناش همان ساسا کی

 ،دناوخب لماک ار همان ساسا نیا دراد ار قودنص رد تیوضع تساوخرد هک یسک ره تسا مزال .دسیونب

 .دیامن اضما و دمهفب

 .تشاد میهاوخ امش رتشیب ییانشآ تهج یضرف قودنص کی یارب همانساسا و نیناوق همادا رد

 :هناتسود ای و یلیماف ای یگداوناخ یاه قودنص یارب همانساسا کی هنومن

 

 یلاعت مسب

 یتمارک نادناخ قودنص مان اب یلیماف قودنص همانساسا

 هجرد لیماف دنوش وضع دنناوتیم یتمارک یجاح اب طبترم لیماف مامت قودنص نیا رد :قودنص یاضعا

 یاضعا زا رفن هس طسوت دیاب دوشب وضع قودنص رد دهاوخب لیماف زا جراخ یسک رگا هس و ود و کی

 راد هدهع دیاب فرعم رفن هس نیا هبقرتم ریغ تاقافتا زورب تروص رد هک دنوش تنامض قودنص کی هجرد

 .دنشاب هدش یفرعم صخش تیلوئسم

 ماو هدنرب هعرق دیق هب رفن کی و هدش یشک هعرق هام ره و دوشیم رازگرب هناهام تروص هب قودنص نیا

 .دیامن تخادرپ زاب ار ماو طاسقا هناهام تروص هب دیاب هک دوشیم هنسحلا ضرق

 فالتخا ٪10 رثکادح اب قودنص ریدم هک هدش هتفرگ رظن رد مهس 50 قودنص نیا لک ماهس : ماهس دادعت

 دشابیم ناموت رازه 300 هام ره یارب مهس ره طسق .دنک یزادنا هار ار قودنص دراد قح )رتشیب ای رتمک(

 قلعت مهس کی هب هام ره هک دشابیم ناموت نویلیم ۱۵ هام ره رد ماو غلبم هدش ینیب شیپ طیارش اب هک

 .دوب دهاوخ باصن دح هب ماهس ندیسر هب طورشم قودنص عورش خیرات .دریگیم
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 ماجنا هب رفن هس نیا و دوب دهاوخ تایب داوج و یتمارک دمحم و یتمارک یلع هدهع هب قودنص تیریدم

 اضما اب یکناب باسح کی .دنراد تراظن قودنص همانساسا و نیناوق حیحص ماجنا و قودنص راک هنیهب

 اضعا همه و دشابیم قودنص راک صوصخم هک دیدرگ حاتتفا … هرامش هب یلم کناب رد رفن هس نیا

 .دنیامن زیراو قودنص نیا رد ار دوخ طاسقا ،تخادرپ دعوم رد ات دنتسه فظوم

 زا ات دنراد قح اضعا همه و درادن دوجو صوصخ میرح چیه قودنص یراک هزوح رد  :یصوصخ میرح

 یاه تفایرد و تخادرپ مامت یکناب تنیرپ هک دنراد قح یتح و دنشاب علطم قودنص تاعالطا مامت

 .دنیامن بلط ناریدم زا ار قودنص نیا صوصخم باسح

 و )یسمش هام ره موس ضرف شیپ تروص هب( دوشیم ماجنا هناهام اه یشک هعرق :اه یشک هعرق

 یخیرات هک یتروص رد دوشیم یناسر عالطا اضعا مامت هب ماجنا زا لبق زور ۲۰ لقادح یشک هعرق خیرات

 هب و کیتاموتا تروص هب اه یشک هعرق خیرات .دشابیم یسمش هام ره موس نامه رب رارق دشن مالعا

 .ددرگ یم لاسرا اضعا یارب سا ما سا هلیسو

 یضارتعا هنوگ چیه قح سک چیه و ددرگیم ماجنا رازفا مرن طسوت و کیتاموتا تروص هب اه یشک هعرق

 .تشاد دهاوخن هدنرب هعرق هب

 همه  مینک هدافتسا قودنص رتهب تیریدم یارب نولیماو رازفا مرن زا هک هدش نیا رب رارق هکنیا هب هجوت اب

 هوحن .دنوش وضع ) یلیماف و یگداوناخ قودنص تیریدم رازفا مرن( نولیماو هناماس رد دیاب اضعا

 نیا زا ندرکن هدافتسا یارب یماهبا ای هناهب هنوگ چیه و تسا هداس رایسب متسیس اب راک و تیوضع

 و رازفا مرن دوخ .دوش هعجارم تایب ای یتمارک یاقآ هب رتشیب تاعالطا یارب .تسین هتفریذپ هناماس

 .تسا رادروخرب لماک ینابیتشپ زا و هداد حیضوت ار زیچ همه لماک تروص هب نولیماو تیاس

 ار یا همحزلا قح چیه ناریدم تسه ماجنا و لرتنک لباق رازفا مرن طسوت روما همه هکنیا هب هجوت اب

 باسح هب ار دوخ مهس غلبم هام ره دیاب اضعا طقف . دننک یمن بلط دوخ یارب قودنص تیریدم یارب

 هدهاشم ار نیریاس ندرکن ای ندرک زیراو تاعالطا اضعا مامت ات دنیامن تبث هناماس رد و دنیامن زیراو

 .دنیامن

 لیوحت ناریدم هب تناما تروص هب هتفس ای و ربتعم کچ هرقف کی دیاب دوش یم ماو هدنرب هک یسک ره

 تروص هب هک اه کچ نیا یرادهگن رد ات دنتسه فظوم ناریدم .دیامن ماو بلط دناوتیم دعب و دهد

 هب ار اه کچ نیا قودنص راک مامتا دعب و دنشاب هتشاد ار تقد لامک دشابیم اهنآ دزن تناما

 .دنهد سپ زاب ناشنابحاص
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 ناریدم هک یتروص رد دوش لکشم راچد ماو تخادرپ زاب یارب یلیلد ره هب و دوش ماو هدنرب یصخش رگا

 دنهاوخ ماو نداد سپ زاب یارب هرکاذم دراو یو کی هجرد لیماف اب ادتبا دنشاب هتشاد ربتعم کچ یو زا

 ای و کچ رگا یلو .دنیامن فرطرب ار لکشم نوناق قیرط زا دنراد قح ناریدم دشن لح لکشم رگا و دش

 .دنشاب اضعا ریاس یوگباوج دیاب اهنآ دوخ دنشاب هدرکن تفایرد صخش زا ربتعم تنامض

 یلو میتسه مه لیماف همه درادن دوجو قودنص رد یزاب یتراپ ای و یسیاو رد ور یلو مارتحا لامک اب

 و یرامیب . دیامن تخادرپ ماو تفایرد یارب ربتعم تنامض و کچ دیاب همه هک تسه نوناق کی نیا

 راک دوش یمن تروص نیا رد و تفرگ ار نآ ولج ناوت یمن و تسه همه یارب ریم و گرم و تالکشم

 .دنامب گنل نارگید

 یرگید هب ار دوخ مهس دهاوخب یصخش هکنیا رگم تسین نکمم نآ راک یاهتنا ات قودنص زا جورخ

 دهاوخب یسک رگا . تسا ریذپ ناکما نیناوق تیاعر و ناریدم قفاوت اب تروص نیا رد هک دیامن راذگاو

 دهاوخن تخادرپ زاب یو هب هدرک زیراو خیرات نآ ات هک یهجو دهدب فارصنا قودنص زا نیزگیاج نودب

 نامه تسا وا دوخ یاه زیراو نامه هک( تسا صخش نیا یارب ماو نیرخا قودنص راک نایاپ ات دش

 .دش دهاوخن هداد تکرش مه اه یشک هعرق رد هتبلا )دریگیم سپ زاب ار هدرک تخادرپ هک یلوپ

 

 


